
 

 

 



 

 

উলামায়ে দেওবয়ের প্রতি  

শাইখ উসামা তবন লায়েন রহ. এর তিতি 
 

 

মুল 

শাইখ উসামা তবন লায়েন রহ. 

 

অনুবাে 

মাওলানা ইউনুস আবেুল্লাহ 

 

 

(সববস্বত্ব সকল মুসলমায়নর জনয সংরতিি) 

 

 

 

 



 

 

েৃতিপাি 

এযুয়ের মুজাতিে শাইখ উসামা তবন লায়েন রহ. এর এই মুলযবান তিতিতি পাতকস্তায়নর 

দপয়শাোয়র সয়েলয়ন ১৫ই মুহাররম ১৪২২ তহজরী দমািায়বক ৯ই এতপ্রল ২০০১ ইংয়রজী 

সায়ল সংেতিি দেওবেী তসলতসলার উলামায়ে দকরায়মর একতি সয়েলয়ন পািায়না 

হয়েতিল। উপতিি উলামায়ে দকরায়মর সাময়ন এই তিতিতি পয়ে দশানায়না হয়েতিল। সকল 

উলামায়ে দকরাম, তবয়শষকয়র উলামায়ে দেওবয়ের করণীে সম্পয়কব শাইখ খুবই অিযান্ত 

েরয়ের সায়ে আয়লাকপাি কয়রয়িন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

আলহামেুতলল্লাহ, িুো আলহামেুতলল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা দসই মহান সত্ত্বা আল্লাহ জাল্লা 

শানুহুর জনয, তযতন পতবত্র কালায়ম পায়ক ইরশাে কয়রয়িন: 

َواْعَتِصُمواُمْسِلُمونَََوأَنْ ُتمَِْإلََََّتُوُتنَََّوَلَتُ َقاتِهََِحقََّاللَّهََات َُّقواآَمُنواالَِّذينََيَاأَي َُّها
يًعااللَّهَِِِبَْبلَِ تَ َفرَُّقواَوَلََجَِ

অনুবাে: “দহ মুতমনেণ! দিামরা আল্লাহয়ক যোেভায়ব ভে কর এবং দিামরা 

আত্মসমপবণকারী না হয়ে দকান অবিায়িই মতরও না। দিামরা সকয়ল আল্লাহর রজু্জ 

েৃঢ়ভায়ব ধর এবং পরস্পর তবতিন্ন হইও না”। (সূরা আয়ল ইমরান-১০২-১০৩) 

তিতন আয়রা ইরশাে করয়িন:  

فَاْعُبُدونََِربُُّكمََْوأَنَاَواِحَدةًَأُمَّةًَأُمَُّتُكمََْهِذهَِِإنََّ  

অনুবাে: “এই দয দিামায়ের জাতি—ইহা দিা একই জাতি এবং আতমই দিামায়ের 

প্রতিপালক, অিএব আমার ইবােি কর”। (সূরা আতিো-৯২) 

েরুে ও সালাম বতষবি দহাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লায়মর উপর, তযতন 

পতবত্র হােীস শরীয়ে ইরশাে কয়রয়িন: 

অনুবাে: হযরি আবু্দল্লাহ ইবয়ন আব্বাস রাতয. দেয়ক বতণবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওো সাল্লাম বয়লয়িন: “জামায়ির/েয়লর উপর-ই আল্লাহর সাহাযয। (তিরতমযী) 

হামে ও সালায়ির পর... 

দহ সোতনি উলামায়ে দকরাম- 

আতম এ কোগুয়লা আপনায়ের ইসলামী সমায়বয়শর উয়িয়শয দপ্ররণ করতি, দযখায়ন 

আপনারা তবতভন্ন িান দেয়ক এবং অয়নক েূর-েূরান্ত দেয়ক এয়স ইসলামী ঐয়কযর তভতিয়ি 



 

 

তমতলি হয়েয়িন। দযখায়ন দোত্র-দেণীর দভোয়ভে দনই, সীমানা বা মানতিয়ত্রর বাধ ঁ দনই। 

তনশ্চে এখন আপনারা এই মহান দ্বীয়নর মূিবপ্রিীক হওোর তনতময়ি একতত্রি হয়েয়িন, 

সিয ও সিযবােীয়ের সাহাযয করার অতভলায়ষ তমতলি হয়েয়িন। আপনারা এক কতিন 

সময়ে একতত্রি হয়েয়িন, কারণ বিবমায়ন উোহর এক তবেি জােোও দনই দযখায়ন উোহ 

বশবার আঘাি, িরবারীর আঘাি ও িীয়রর তনশান হওো বযতিয়রয়ক রয়েয়ি। আপনায়ের 

এই একতত্রি হওো এমন এক সময়ে হয়েয়ি, যখন উোয়ি মুসতলমাহ ওই সরকারী 

সয়েলনসমূহ ও িার কণবধারয়ের দেয়ক তনরাশ হয়ে তেয়েয়ি, যারা আরব ও ইসলামী 

দেশগুয়লার দ্বারা প্রতিতিি হয়েয়ি এবং (মানুয়ষর) দিাখগুতলর উপর িাই িতেয়ে তেয়েয়ি। 

আর িারা ধারণা কয়র দয, এই সকল সয়েলন উোহর দ্বীয়নর ও িাঁর হকসমূয়হর সুরিা 

োন করয়ব! তকন্তু েশ বির অতিক্রম হয়ে দেয়ি, অনযতেয়ক ইসলায়মর পতবত্র ভূখণ্ডসমূহ 

কাতের কু্রয়সডার ও ইোহুেীয়ের শতিমত্ত্বার অধীয়ন িতলয়ে দেয়ি। েলশ্রুতিয়ি উোয়ির 

প্রয়িযক সেসয এই তবশ্বায়সর উপর উপনীি হয়েয়ি দয, এই সমস্ত সয়েলন দকান উপকায়র 

আসয়ব না এবং িারা আয়রা বুঝয়ি দপয়রয়ি দয, এই সমস্ত রাষ্ট্র ও িার শাসক, িায়ের 

োলাল এবং উোহর েুশমনয়ের সায়ে আিাঁিকারীয়ের অিমিা, িাই িাঁরা বিবমান 

অবিার উপরই সন্তুি োকার তসদ্ধায়ন্ত উপনীি হয়েয়ি।  

আর তমসয়রর শারম আশ শাইখ শহয়রর দস প্রেম সয়েলয়ন সয়েলনকারীরা ববতশ্বক 

কায়ের দনিায়ের ও িায়ের তমত্রয়ের এবং আঞ্চতলক শাসকয়ের মধয দেয়ক িায়ের 

কমবিারীয়ের আহবান কয়রতিল। আসয়ল দসখায়ন তনস্পাপ তশশুয়ের অতভযুি করা হয়েয়ি, 

কুরবানীয়ক দোষী সাবযস্ত করা হয়েয়ি, মজলুময়ক অতভযুি করা হয়েয়ি এবং জাতলময়ক 

সাহাযয করা হয়েয়ি। এ বযাপায়র সুস্পি েতলল রয়েয়ি। আর এ কারয়ণই আজয়ক উোহ 

েেবানগুতল উিু ঁ কয়র আপনায়ের তেয়ক িাতকয়ে আয়ি, আপনায়ের েয়িাোর অয়পিা 

করয়ি...! যার মাধযয়ম এই মেোন দেয়ক দবর হওোর রাস্তা সুস্পি হয়ব। 

তনশ্চে উোহ আপনায়ের দেয়ক সুস্পি অেবয়বাধক েয়িাোর অয়পিা করয়ি...। সুস্পি 

তেকতিহ্ন দরখািানা পয়ের সন্ধান পাবার জনয অয়পিা করয়ি...! যায়ি কয়র দস পয়ে িয়ল 



 

 

উোহ তনয়জয়ের দেয়ক, তনয়জয়ের পতবত্র ভুতমসমূহ দেয়ক এবং তনয়জয়ের সন্তানয়ের দেয়ক 

এই অিযািার েূর করয়ি পায়র। আপনারা তক িা করয়ি প্রস্তুি আয়িন? 

 

দহ েদ্ধাভাজন উলামায়ে দকরাম...! 

আতম আপনায়ের প্রতি এই আহবান এমন এক সময়ে করতি, যখন উোহ রয়ির সােয়র 

হাবুডুবু খায়ি, এমনতক তনস্পাপ তশশুয়ের রয়ির বনযা বইয়ি। আধুতনক তবশ্ব শাসনবযবিা 

ও জাতিসংয়ঘর িত্ত্বাবধায়ন অতধকাংশ িায়ন ইসলামী মযবাোর প্রিীকসমূহ ভূলুতিি হয়ি। 

এই জাতিসংঘ মুসলমানয়ের তবপরীয়ি তবশ্ব কুেরী শাসনবযবিার পতরকল্পনা বাস্তবােয়নর 

জনয একতি উনু্মি হাতিোর হয়ে ওয়িয়ি। এই সংিা (মুসতলময়ের) েণহিযার িত্ত্বাবধান 

কয়র এবং লাখ লাখ মুসলমানয়ের অবয়রাধ আয়রাপ কয়র। িারপয়রও িারা মানবাতধকার 

সম্পয়কব কো বলয়ি লজ্জা পায়ি না !! 

সহীহ বুখারীর বণবনাে আয়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লাম হােীয়স পায়ক 

ইরশাে কয়রন:  

অনুবাে: “এক মতহলা তবোলয়ক দবয়ধঁ দরয়খ কি দেওোর েরুন জাহান্নায়ম প্রয়বশ কয়রয়ি। 

দস িায়ক খাবার তেি না, আবার দস জতময়নর কীি-পিঙ্গ খুয়জঁ খাওোর জনয িায়ক 

দিয়েও তেি না। এক পযবায়ে তবোলতি মারা যাে।” 

দহ আল্লাহর বাোরা! (একিু তিন্তা করুন...) একতি তবোলয়ক কি দেওোর কারয়ণ যতে 

এমন অবিা হে, িাহয়ল দস বযতির অবিা দকমন হয়ব, দয মুসতলম জাতিয়ক বতে কয়র 

দরয়খয়ি এবং মৃিুয অবতধ অবয়রাধ কয়র দরয়খয়ি? দহ আল্লাহ! আতম আপনার তনকি িমা 

িাতি িারা যা করয়ি এবং আতম আপনার তনকি ওযরখাহী করতি অবয়রাধকৃি ভাইয়ের 

সাহাযয করা দেয়ক মুসলমানয়ের বয়স োকার েরুন। 



 

 

দহ ওলামায়ে ইসলাম...! 

তনশ্চে এই িি অয়নক েভীর তিল, আর এ সঙ্কিগুতল যতেও অয়নক দবশী তিল, িোতপ 

আল্লাহর প্রতি আিা দিা তবরাি বযাপার। আর তিঁতন িার দ্বীয়নর সহােিা করার ওোো 

কয়রয়িন এবং সুসংবাে তেয়েয়িন দয, “মুহাোে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লায়মর 

উেয়ির ময়ধয একেল দলাক সববো সয়িযর (দ্বীয়ন হয়কর) উপর তবজেী হয়ে তজহাে 

করয়ি োকয়ব। যারা িায়ঁের সহােিা দিয়ে তেয়ব এবং িাঁয়ের তবয়রাতধিা করয়ব িারা 

িাঁয়ের দকান িতিই করয়ি পারয়ব না। আল্লাহর তনয়েবশ (তকোমি) আসা পযবন্ত িাঁরা 

এভায়বই হয়কর উপর অতবিল োকয়ব”। (মুসতলম) 

এখন আবশযক হল েলীলসহ িা দঘাষণা করা, যার গুরুত্ব আপনায়ের তনকি দোপন নে। 

িািাো েলীলশুদ্ধ দঘাষণা দিা এই অয়পিমান বযাপক জনয়োিীর জনযও জরুরী, যার জনয 

িাঁরা েেবান উতিয়ে আপনায়ের তেয়ক িাতকয়ে আয়ি....! 

আপনারা িাঁয়েরয়ক েীপ্তকয়ি জাতনয়ে তেন- তজহাে তে সাতবতলল্লাহ িাো দকান সোন বা 

সাহাযয দনই। 

িাঁয়েরয়ক আয়রা জাতনয়ে তেন দয, তজহাে তে সাতবতলল্লাহ দকান িানযীয়মর একক আমীয়রর 

আনুেিয িাো সম্ভব হয়ব না বা পূণবাঙ্গ হয়ব না। িািাো এর মাধযয়ম আল্লাহ িাোলা 

তবতিন্নিার অন্তভুবি হওো এবং স্বীে অতস্তত্ব তিন্ন-তবতিন্ন হওো দেয়ক রিা করয়বন। 

দযমনিা হযরি মুহাোে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লাম হযরি হাতরস আল-আশোরী 

রাতয, দেয়ক বতণবি হােীয়স বয়লয়িন:  

منفإنهاهلل،سبيليفواجلهادواهلجرةوالطاعةوالسمعاجلماعةهبناهللأمرينخبمسآمركموأنا
فإنهاجلاهليةبدعوةدعاومنيراجعأنإلعنقهمناإلسالمربقةخلعفقدشربقيداجلماعةفارق
عباداملؤمننياملسلمنيهبامساكماليتاهللبدعوةفادعوامسلمأنهوزعمصاموإنجهنمجثاءمن

والرتمذيأمحدرواهاهلل



 

 

অনুবাে: “আতম দিামায়েরয়ক পািঁতি তবষয়ের আয়েশ করতি, দয পািঁতি তবষয়ে আল্লাহ 

িাোলা আমায়ক আয়েশ কয়রয়িন। িা হয়ি: জামািবদ্ধ হয়ে োকা, শুনা ও মানা অেবাৎ 

আনুেিয করা, তহজরি করা এবং আল্লাহর রাস্তাে তজহাে করা। দকননা, দয বযতি এক 

তবঘি পতরমাণ জামাআি বা েলবদ্ধিায়ক পতরিযাে করয়ব, দস দযন িার েেবান দেয়ক 

ইসলায়মর দবতে খুয়ল দেলল, িয়ব দস যতে তেয়র আয়স িাহয়ল তভন্ন কো। আর দয বযতি 

জাতহতলেযায়ির আহবান করয়ব, দস দযন জাহান্নায়মর কীি, যতেও দস দরাযা রায়খ এবং 

ধারণা কয়র দয, দস মুসতলম। সুিরাং দিামরা আল্লাহর আহবায়নর মি আহবান কর, দয 

নায়ম তিতন দিামায়ের নামকরণ কয়রয়িন মুসতলম-মুতমন আল্লাহর বাো বয়ল”। (মুসনায়ে 

আহমে ও তিরতমযী) 

এমতনভায়ব হযরি হুযােো রাতয. এর দেয়ক বতণবি হােীয়স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওো সাল্লাম বয়লয়িন। যখন রাসূলয়ক প্রশ্ন করা হয়ে তিল: আমায়ক যতে ঐ অবিা দপয়ে 

বয়স িাহয়ল আপতন আমার বযাপায়র তক আয়েশ োন কয়রন? িখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওো সাল্লাম বলয়লন: 

َوِإَماَمُهمَْاْلُمْسِلِمنيََََجَاَعةََتَ ْلَزمَُ
অনুবাে: “মুসলমানয়ের ও িাঁয়ের ইমায়মর জামাআিয়ক আকঁয়ে ধর”। (বুখারী-মুসতলম) 

এমতনভায়ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লাম এক জামাি সাহাবীয়ের মজতলয়স 

বয়লয়িন: 

َجاعتهمولزوماملسلمنيألئمةوالنصحهللالعملإخالصمسلمامرئقلبعليهميغللثالث

وغريهالرتمذيرواهورائهممنحتوطدعوهتمفإن
অনুবাে: “তিনতি তবষয়ে দকান মুসতলম বযতির অন্তর দযন তখোনয়ির প্রেে না দেে। (িা 

হয়লা-) ইখলায়সর সায়ে আল্লাহর সন্তুতির জনয আমল করা, মুসতলম দনিৃবৃেয়ক সেুপয়েশ 

প্রোন করা ও িাঁয়ের তবশ্বাস ও দনককায়জর সায়ে সমৃ্পি োকা।”(তিরতমযী ও অনযানয 

হােীয়সর তকিাব) 



 

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লাম আয়রা বয়লয়িন: 

َعةَ ُعُنِقهَِِفََولَْيسَََماتَََمنَْ عمرابنعنمسلمرواهَجاِهِليَّةًَِميَتةًََماتََبَ ي ْ
অনুবাে: হযরি ইবয়ন উমর রাতয. দেয়ক বতণবি: “দয বযতি বাইোি িাো মৃিুযবরণ করল, 

দস দযন জাতহতলেযায়ির মৃিুযবরণ করল”। (মুসতলম) 

(দহ সোয়নর অতধকারী উলামায়ে দকরাম!) 

আপনারা িাঁয়েরয়ক আয়রা জাতনয়ে তেন দয, তনশ্চে জামাআিবদ্ধিার সায়েই ইসলাম পূণবাঙ্গ 

হে ও দখলােয়ির মাধযয়মই জামআি পতরপূণবিা পাে এবং আনুেয়িযর মাধযয়মই দখলােি 

পূণবিা পাে। 

আর আপনারা দিা জায়নন দয, তনশ্চে আল্লাহ িাোলা বিবমায়নর এই কতিন সময়ে এই 

উোহর জনয আল্লাহর শরীেি দমািায়বক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিিার জনয একতি রাষ্ট্রয়ক 

তনয়োতজি কয়রয়িন, যার মাধযয়ম িাওহীয়ের কাতলমা উন্নীি হয়ব, িা হয়লা- আমীরুল 

মুতমনীন দমাল্লা মুহাোে উমর হাতেযাহুল্লাহ (বিবমায়ন রাতহমাহুল্লাহ) এর দনিৃয়ত্ব ইমারয়ি 

ইসলাতমোহ আেোতনস্তান। 

আপনায়ের উপর আবশযক হয়লা- মানুষয়েরয়ক এই ইমারয়ির দনিৃত্বয়ক দময়ন দনওোর 

তেয়ক আহবান করা এবং জান-মাল তেয়ে সহয়যাতেিা করা। তবশ্ব কুেয়রর প্রিন্ড দরায়ির 

তবপরীয়ি িাঁয়ের সায়ে োকা। 

আর আমরা আশা কতর িা বাস্তবােয়নর জনয সয়েলয়নর তেক-তনয়েবশনাে তনয়নাি 

তবষেগুতলয়ক অন্তভুবি করার। িা হয়লা- 

 ইমারয়ি ইসলাতমোহ আেোতনস্তানয়ক সামেবানুযােী সকল ধরয়নর সহােিা 

প্রোয়নর আহবান করা। 



 

 

 জান তেয়ে সাহাযয করা। আর িা হয়লা- যুবকয়েরয়ক তজহায়ের প্রতি উদু্বদ্ধ করার 

মাধযয়ম এবং আেোন তজহায়ের জনয প্রস্তুতি দনওোর মাধযয়ম। দযয়হিু উোহর 

বিবমান পতরতিতিয়ি তজহাে অনযিম েরয়য আইন। 

 মাল তেয়ে সাহাযয করা। আর িা হয়লা- সম্পেশালীয়েরয়ক িাঁয়ের মাল এই 

ইমারয়ির জনয খরি করার জনয আহবান করা। িাঁয়ের যাকািগুতল ইমারিয়ক 

প্রোন করা এবং িায়ি িাঁয়ের বযবসাতেক মূলধন তবতনয়োে করা। 

 জবান তেয়ে সাহাযয করা। আর িা হয়লা- এই ইমারয়ির স্বপয়ি এই ময়মব শরেী 

েয়িাো প্রকাশ করা দয, ইমারয়ির সাহাযয-সহয়যাতেিা করা ওোতজব। 

এই ময়মব আপনায়ের অবেতির জনয জানাতি দয, আরব দ্বীয়পর ও দ্বীয়পর বাতহয়রর 

কতিপে উলামায়ে দকরাম, তবয়শষি: িাঁয়ের প্রধান শাইখ হামুে তবন উকলা আশ-শুোইবী 

এই ইমারয়ির স্বপয়ি এই ময়মব শরেী েয়িাো প্রোন কয়রয়িন দয, এই ইমারয়ির 

সাহাযয-সহয়যাতেিা করা ওোতজব। পাশাপাতশ গুরুত্ব সহকায়র বয়লয়িন দয, বিবমান সময়ে 

আল্লাহর শরীেি অনুযােী শাসনকাযব পতরিালনা করার এবং অয়নক শরেী উদৃ্ধতিগুতল 

বাস্তয়ব কাযবকর করার একমাত্র রাষ্ট্র হয়লা এই ইমারয়ি ইসলাতমোহ আেোতনস্তান। আর 

এর স্বপয়ি পূয়বব উয়ল্লখকৃি হযরি হুযােো রাতয. এর হােীস দপশ কয়রন, যায়ি বলা 

হয়েয়ি: “মুসলমানয়ের ও িাঁয়ের ইমায়মর জামাআিয়ক আকঁয়ে ধর”।  (বুখারী-মুসতলম) 

এমতনভায়ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওো সাল্লায়মর বাণী: “দয বযতি বাইোি িাো 

মৃিুযবরণ করল, দস দযন জাতহতলেযায়ির মৃিুযবরণ করল”। (মুসতলম) 

এই শরেী উদৃ্ধতিগুতল ও অনযানয উদৃ্ধতির তেয়ক লিয কয়র আতম আপনায়েরয়ক খুব গুরুত্ব 

সহকায়র আমীরুল মুতমনীন দমাল্লা মুহাোে উময়রর হায়ি বাইোি হওোয়ক ওোতজব ময়ন 

কতর। আর তনশ্চে আতম সরাসতর িাঁর হায়ি বাইোি গ্রহণ কয়রতি, আশা কতর িা একমাত্র 

আল্লাহ িাোলার সন্তুতির জনযই কয়রতি। দকননা, তিতন শাসক এবং শরেী আমীর। তযতন 

বিবমান সময়ে আল্লাহর শরীেি দ্বারা শাসন কয়রন। 



 

 

ইসলামী সুমহান তসদ্ধান্তগুতল িাঁর বযতি-তসদ্ধান্ত তিল না, যা িারঁ শাসয়নর দশষসময়ে 

ঘয়িতিল। দযমন, মূতিব ভাঙ্গার তসদ্ধান্ত, আতেয়মর িাষ তনতষদ্ধকরণ এবং তবশ্ব কুেয়রর 

আক্রময়নর তবপরীয়ি শতি ও আত্মমযবাোর সায়ে অবিান দনো। িয়ব িার তকিু 

ঐতিহাতসক ইসলামী তসদ্ধান্ত রয়েয়ি, যা আমরা ময়ন কতর এ পয়ে এিা িারঁ সিিা, 

েৃঢ়িার প্রমাণ বহন কয়র। আল্লাহ িাোলাই ভায়লা জায়নন।  

 

দহ সোতনি উলামায়ে দকরাম- 

তনশ্চে উোহ আপনায়ের দেয়ক ঐ তবষে কামনা করয়ি যা আল্লাহ িাোলা আপনায়ের 

উপর ওোতজব কয়রয়িন, আর িা হয়লা- সয়িযর দঘাষণা প্রোন ও এর তবপরীয়ি 

তিরস্কারকারীয়ের তিরস্কারয়ক ভে না করা। মহান আল্লাহ িাোলা ইরশাে কয়রন: 

َحِسيًبابِاللَّهَِوََكَفىاللَّهََِإلَََّأَحًداََيَْشْونَََوَلََوََيَْشْونَهَُاللَّهَِرَِساَلتَِيُ بَ لُِّغونََالَِّذينََ
অনুবাে: “িাঁরা আল্লাহর বাণী প্রিার করি এবং িাঁয়ক ভে করি, আর আল্লাহয়ক বযিীি 

অনয কাউয়কও ভে করি না। তহসাব গ্রহয়ণ আল্লাহই যয়েি”। (সূরা আহযাব-৩৯) 

َتْكُتُمونَهََُوَلَلِلنَّاسَِلَُتبَ ي ِّنُ نَّهَُاْلِكَتابََأُوتُواالَِّذينََِميثَاقََاللَّهََُأَخذَََوِإذَْ
অনুবাে: “স্মরণ কর, যায়েরয়ক তকিাব দেো হয়েতিল আল্লাহ িাঁয়ের প্রতিশ্রুতি 

তনয়েতিয়লন: ‘দিামরা িা মানুয়ষর তনকি প্রকাশ করয়ব এবং িা দোপন করয়ব না”। (সূরা 

আয়ল ইমরান-১৮৭) 

পতরয়শয়ষ বলব- মহান আল্লাহ িাোলা এই পয়ে আমায়ের আন্ততরক কৃিজ্ঞিা ও প্রােবনা 

কবুল কয়র েৃঢ়িা োন করুন। 

মহান আল্লাহ িাোলার তনকি কামনা কতর তিঁতন আমায়েরয়ক ও আপনায়েরয়ক ঐ 

বযতিয়ের ময়ধয েণয কয়র তনন, যায়ের কো তিতন পতবত্র কালায়ম পায়ক ইরশাে কয়রয়িন: 



 

 

اللَّهََِسِبيلَِيفَُُيَاِهُدونََاْلَكاِفرِينَََعَلىَأِعزَّةَ اْلُمْؤِمِننيَََعَلىأَِذلَّةَ َوُيُِبُّونَهَُُيُِب ُُّهمَْبَِقْومَ اللَّهَُيَْأِتََفَسْوفََ

َعِليمَ َواِسعَ َواللَّهََُيَشاءََُمنَْيُ ْؤتِيهَِاللَّهََِفْضلََُذِلكَََلِئمَ َلْوَمةََََيَاُفونَََوَلَ
অনুবাে: “তনশ্চেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রোে আনয়বন যায়েরয়ক তিতন ভালবাসয়বন এবং 

যারা িাঁয়ক ভালবাসয়ব; িাঁরা মুতমনয়ের প্রতি দকামল ও কাতেরয়ের প্রতি কয়িার হয়ব; 

িাঁরা আল্লাহর পয়ে তজহাে করয়ব এবং দকান তনেুয়কর তনোর দকান ভে করয়ব না; ওিা 

আল্লাহর অনুগ্রহ, যায়ক ইিা তিতন োন কয়রন এবং আল্লাহ প্রািুযবমে সববজ্ঞ”। 


